
Referat DCU MTB-Udvalget  

30-08-2016 i Vejle 

Tilstede: Michael Lajer, Henrik Kirk, Per Mikkelsen, Katrine Vedersø Sølvhøj 

Fraværende: Dennis Lehman 

B&U EM 

En succes, for vores danske talenter. Lærerigt og givende. Stor cadeau til Bo og Thorsten. 

Vores teknikdage har virkeligt båret frugt. De unge klarede sig rent statistisk bedre i år end sidste år. 

B&U Teams 

Vi ønsker at der bliver sendt en anbefaling ud snarest, inden teams går ud og laver aftaler for 2017. Sendes 

til Klaus Bach. 

Der skal henvises til ATK. 

Vi ser problemet med børneteams (U17 og ned) således: 

Børnene er reklamesøjler 

De støtter ikke op om klubarbejdet 

De har for mange trænere at forholde sig til og det er for tidligt at have mentaltræner. Det er forkert at 

hyre en personlig mental træner ind til en ung, som mere bør have fokus på glæde og udvikling som rytter 

og menneske end på præstationer. Den mentale træning for et barn/ung må ligge i klubregi vha. socialt 

samvær og klubmiljøet. 

Børnene deltager i alt for mange løb, hvor formålet er at vise teamets trøje. 

Vi ønsker respekt for klubtrænerne og de frivillige samt socialt engagement. 

B&U regler (t.o.m. U17), Sendes til Klaus Bach: Cykelbegrænsninger max pris 15.000 DKK. Opretholdes ved 

at enhver skal kunne købe cyklen til 15.000 DKK. Vi ønsker ikke at stille krav til hjulstørrelser, vandring osv.  

Ungdoms cuppen, datoer. 1. oktober kan vi begynde at planlægge næste år. Mål: 5 regioner. Vi mangler 

Midtjylland og Nordjylland. Katrine. 

Kalender 2017:  

Liga er på plads. Holte, DMK, Kolding, Vejle, Varde 

XCO DM, Snejbjerg 

XCM Struer, Rold, Randers, Århus,  

Vi skal være bedre til at markedsføre dem som støtter os, så vi kommer mere på niveau på motionsløbene.  



Bannere, bagklæde til podiet, flyers. 

SRAMliga 2017: 

- Arrangører 

Holte, DMK, Kolding, Vejle, Varde 

- Sponsorat 

Per arbejder på flere forskellige. SRAM, mfl. Sponsor netværk. Vi mangler kontanter. 

- Drejebog, Per / Erik fra Århus. Per følger op. 

Ensartethed i ligaen. Klubberne skal have hjælp. Bannere, bagklæde til podiet, flyers. 

Oversigt over lagre, så man kan låne af hinanden. Toilet, borde/bænke, hegn. 

Det er vigtigt at vi bruger penge på at få skrevet omkring løbene og lavet en masse reklame. Der skal tages 

fat i vores udenlandske venner. 

Henrik Jess mener vi kan bruge Christoffer nogle timer. Vi skal have det på skrift. Henrik Kirk. 

Tidtagning 2017: 

Bo Belhages tidtagningssystem ønsker DCU iflg. Henrik Kirk, at gennemtvinge i 2017. 

MTB udvalget kan ikke acceptere at bruge dette ufuldstændige system uden support og uden klarhed om 

hvilke frivillige tidtagere der skal dække vores 40 løb. Vi ønsker at der skal være support til vores frivillige, 

så det bliver lettere at være frivillig. Vi kan ikke tage stilling til DCU tidtagning før der er noget som virker og 

før disse aspekter er klarlagte. 

Tidtagning SRAMliga 2017: Der laves aftale med sportstiming for 2017+18 v. Per Mikkelsen. 

Årsmøde: 

Vi holder årsmøde i forbindelse med DCU kongressen i Januar. Formodentlig 14. eller 15. januar. 

Ligaforening: 

Henrik Kirk skal ændre status for Vejle løb i 2017 til C1.  

Henrik Kirk følger op på vedtægter og konto, og sender status til MTB udvalgets medlemmer medio 

september. 

Henrik Kirk indkalder til MTBliga møde i september/oktober som afslutning på 2016. 

Referat: KVS 


